
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลถําพรรณรา
อําเภอ ถําพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,482,680 บาท
งบบุคลากร รวม 6,136,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายกอบต.
ตามอัตราทีกําหนด     
    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกอบต.
รองนายก อบต.ตามอัตราทีกําหนด     
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต.
รองนายก อบต. ตามอัตราทีกําหนด     
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก อบต.
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบต.ตามอัตราทีกําหนด         

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาอบต.
รองประธานสภาอบต.เลขานุการสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.ตามอัตราทีกําหนด         
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,564,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,596,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด 
พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนรายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนเงิน 453,960.-บาท
-ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวนเงิน 389,400.-บาท
-ตําแหน่งนิติกร  จํานวนเงิน  189,000.-บาท
-ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จํานวนเงิน  311,640.-บาท
-ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จํานวนเงิน 317,520.-บาท
-ตําแหน่งนักวิเคราะห์ฯ จํานวนเงิน  349,320.-บาท
-ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป  จํานวนเงิน  305,640.-บาท
-ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวนเงิน 280,080.-บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือนปลัดอบต.เดือนละ 14,000.-บาท 
และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 708,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวนเงิน 147,760.-บาท
-ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบาจํานวนเงิน108,000.-บาท
-ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวนเงิน 108,000.-บาท  
-ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวนเงิน 108,000.-บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวนเงิน 14,400-บาท
-ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบาจํานวนเงิน12,000.-บาท
-ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวนเงิน 12,000.-บาท 
-ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวนเงิน 12,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด ทีมีคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติเกียวกับกิจการของ อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 3)พ.ศ.2559      

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
สังกัดสํานักปลัดและบุคคลทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ.2541และแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับท3ี)พ.ศ.2549     

ค่าใช้สอย รวม 954,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 304,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสารทางราชการ
 ค่าจ้างทําสือสิงพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น สําหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมของ
อบต.การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในกิจการตามอํานาจหน้าที
ของอบต.ถือปฎิบัติตามหนังสือที มท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค
. 2559         

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการถือปฎิบัติ
ตามหนังสือที มท0808.4/ว2381 ลว.28 ก.ค.2548 ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละร้อยละ1ของรายได้จริงของปีทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอถําพรรณรา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อําเภอ
เช่นค่าจ้างเหมาคนดูแล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครืองมือ
อุปกรณ์ เป็นต้น
โครงการจัดการเลือกตังของอบต.ถําพรรณรา ตามทีกกต.กําหนด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังของอบต.ถําพรรณรา
กรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
โครงการจัดสํานักงาน 5 ส จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมและการจัดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม 5ส 
โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย์ตามแนวทาง คสช เช่นค่าประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหารว่าง เป็นต้น
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โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด อบต.ถําพรรณรา 

โครงการพัฒนาปรับปรุงเวปไซต์และเวปเพจของ อบต. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์และเว็ปเพจ
ของอบต.(www.thampannara.go.th)
    

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด อบต.ถําพรรณรา
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานและลูกจ้าง และประชาชน
ทัวไปในสังกัดอบต.ถําพรรณรา 
จัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ทีสําคัญเช่นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,12สิงหามหาราชีนี,
วันปิยมหาราช,จัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและวันสําคัญอืนๆ
ตามทีรัฐบาลกําหนด  
เดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติราชการ
สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดและผู้ได้รับการอนุญาตและมี
คําสังให้ไปปฏิบัติราชการให้ทางอบต.เช่นค่าลงทะเบียนค่าเบียเลียง
ค่าเดินทางค่าพาหนะค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2559 (ฉบับที 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยเวลาอันสัน     
     

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
เครืองเย็บกระดาษ นํายาลบคําผิด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครือง
โทรสาร เก้าอี ฯลฯ     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและสิงของเครืองใช้เบ็ตเตล็ด 
เช่น เข่ง ไม้กวาด แปรง  จาน ช้อน ส้อม แก้วนํา นําดืม รองเท้าบูท 
เข่ง ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะฯลฯ     
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
หล่อลืน นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถขยะ
รถจักรยานยนต์ เรือท้องแบน เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยุงฯลฯ    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล
หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีย์บอร์ด 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 232,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน อบต.     
    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน ค่าเช่าหมายเลขและค่าอืนๆ เพือใช้
ในการติดต่อราชการ         

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์และอืนๆ         

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบLeased Line(สําหรับระบบ E-LASS)
และค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ตแบบADSL          

งบลงทุน รวม 30,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว      

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 4  ลินชัก ขนาด 3.5 ฟุต
พร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ชุด"     

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  10:38:02 หน้า : 5/24



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
รายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHzหรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย"     

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
จํานวน 1 เครือง  รายละเอียดดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(pmm)
หรือ8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(pmm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น "     

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกเพือวิจัยประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ถําพรรณรา     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตําบลเพือจัดทําแผนแผนพัฒนาสีปีและแก้ไขเพิมเติมแผน
พัฒนารวมทังกิจกรรมเพือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมชุมชนกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลตาม     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,718,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,857,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,857,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง
พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้อํานวยการคลัง จํานวนเงิน 323,760.-บาท 
-ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวนเงิน 311,640.-บาท
-ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวนเงิน 275,760.-บาท
-ตําแหน่งนักวิชาการคลัง จํานวนเงิน 305,640.-บาท
-ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวนเงิน 192,000.-บาท
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวนเงิน 192,000.-บาท    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
รายละเอียดดังนนี
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวนเงิน 24,000.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
สังกัดกองคลัง รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจํานวนเงิน190,200.-บาท
     

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ทีมีคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติเกียวกับกิจการของ อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลังทีมีสิทธิ
ได้รับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 3)พ.ศ.2559   
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัส
ดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท3ี)พ.ศ.2549     
     

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสารทางราชการค่าจ้างทําสือ
สิงพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมของ
อบต.การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในกิจการตามอํานาจหน้าที
ของอบต.ถือปฎิบัติตามหนังสือทีมท.0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค
.2559      
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ถําพรรณรา จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อบต.ถําพรรณรา      

เดินทางไปราชการ(กองคลัง) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยเวลาอันสัน     
    

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์  ช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
เครืองเย็บกระดาษ นํายาลบคําผิด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครือง
โทรสาร ฯลฯ         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ     
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล
หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีย์บอร์ด 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์และอืนๆ          

งบลงทุน รวม 61,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 3,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีทํางาน จํานวน 3 ตัว 
โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 15,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 4  ลินชัก ขนาด 3.5 ฟุต
พร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง
รายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHzหรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
จํานวน 1 เครือง  รายละเอียดดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(pmm)
หรือ8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(pmm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น 
เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า1 kVA จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA(600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 229,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับขีปลอดภัย เช่นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร
ค่าดําเนินการอืน ๆเป็นต้น
โครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพืนทีตําบลถําพรรณรา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพืนทีของอบต.ถําพรรณรา 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น วันขึนปีใหม่ วันสงกรานต์ 
 และเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น
โครงการฝึกทบทวนอปพร.ตําบลถําพรรณรา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.
ตําบลถําพรรณรา  ค่าดําเนินการฝึก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครืองดืมเป็นต้น 
สนับสนุนการดําเนินการกิจการศูนย์ อปพร.ตําบลถําพรรณรา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ
ศูนย์อปพร.ตําบลถําพรรณราในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของสมาชิก อปพร. ผู้ซึงได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการ
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลถําพรรณรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถินพ.ศ.2555และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2559     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง หมดไปหรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการจัดซือวิทยุสือสารชนิดพกพาและวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ อปพร.     

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟ 
วัสดุทีจําเป็นอืน ๆในงานกิจการ อปพร.ฯลฯ

งบลงทุน รวม 29,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,100 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สายอากาศ จํานวน 5,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายอากาศ จํานวน 60  เมตร
เสาอากาศไดโพล 8 ห่วง จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสาไดโพลอากาศ 8 ห่วง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์อืน
แผงไฟจราจร จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงไฟจราจร พร้อมพิมพ์โลโก้ อปพร. 
จํานวน 2 ชุด 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,306,070 บาท
งบบุคลากร รวม 1,925,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,925,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,461,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูของศพด.บ้านปลายรา ศพด.บ้านหาดเขือ 
ศพด.วัดมุขธรามพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน  รายละเอียดดังนี
-ครู อันดับ คศ.1 ศพด.บ้านปลายรา จํานวน 1 คน 297,000.-บาท
-ครู อันดับ คศ.1 ศพด.บ้านหาดเขือ จํานวน 3 คน 867,840.-บาท
-ครู อันดับ คศ.1 ศพด.วัดมุขธาราม จํานวน 1 คน 297,700.-บาท    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 439,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวนเงิน 330,840.-บาท
-ตําแหน่งปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวนเงิน 108,000
.-บาท     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 2 อัตรา จํานวนเงิน 12,000.-บาท
-ตําแหน่งปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก จํานวนเงิน 12,000.-บาท"     

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  10:38:02 หน้า : 11/24



งบดําเนินงาน รวม 2,844,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองการศึกษาและวัฒนธรรมและบุคคลทีมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ.2541
และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท3ี)พ.ศ.2549      
 

ค่าใช้สอย รวม 1,027,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารทางราชการ ค่าจ้าง
ทําสือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ศพด. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือดูแลเด็กเล็ก และจ้างเหมาบริการอืน ๆในอํานาจหน้าทีของ อบต.
(ตามหนังสือที มท.0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค.2560) เพือใช้ใน
กิจการของ ศพด.สังกัด อบต.ถําพรรณรา.     
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเพือความสามัคคีระดับปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ละค่าใช้จ่ายอืน ๆ เป็นต้น
โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าของรางวัล ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าดําเนิน
การอืนๆ เป็นต้น
โครงการจัดผลงานสัมฤทธิทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเช่นค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารว่าง 
ค่าประชาสัมพันธ์ค่าดําเนินการอืนๆเป็นต้น 

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเม
ล็กพนธุ์
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง โต๊ะเต็นท์ ค่าวิทยากร และค่าดําเนิน
การอืนๆ เป็นต้น
โครงการติดตังระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการติตตังระบบอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาความรู้ เพิมทักษะ การเรียน 
การสอนของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน  และค่าดําเนินการอืนๆ เป็นต้น
โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าดําเนินการอืนๆ เป็นต้น
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โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปีพ.ศ.2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
ตําบลถําพรรณรา ค่าดําเนินการอืน ๆเป็นต้น
 
     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา อัตราคนละ  20,000.- บาท/ปี   
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จํานวนผู้ดูแลเด็ก  3 คน 
จํานวนเงิน  60,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จํานวนผู้ดูแลเด็ก  3 คน 
จํานวนเงิน  60,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จํานวนผู้ดูแลเด็ก  2 คน 
จํานวนเงิน  40,000.-บาท  
 
     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานศึกษาค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 597,800 บาท

เพือสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 ศูนย์
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน  245 วัน  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  รายละเอียดอังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จํานวนเด็ก  53 คน 
จํานวนเงิน  313,600.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จํานวนเด็ก  46 คน 
จํานวนเงิน 225,400.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จํานวนเด็ก  23 คน
จํานวนเงิน 112,700.-บาท 
      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดหรือเปลียนไปตามสภาพระยะเวลาอันสัน     
    

ค่าวัสดุ รวม 1,701,050 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้เบ็ตเตล็ด 
เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืดทีซือจากเอกชน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,448,650 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
จํานวนเงิน 233,776.40-บาท รายละเอียด
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จํานวนเด็ก  53 คน 
จํานวนเงิน 101.558.60.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จํานวนเด็ก 46 คน
จํานวนเงิน 88,145.20.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จํานวนเด็ก 23 คน
จํานวนเงิน 44,072.60.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)จํานวน 5โรงเรียน 
อัตราคนละ  7.37 บาท จํานวน  260 วัน ตังไว้  1,214.870.80.-บาท 
รายละเอียด
-โรงเรียนบ้านวังตลับ จํานวนเด็ก 121 คน 
จํานวนเงิน 231,860.20.-บาท
-โรงเรียนวัดควนกอ   จํานวนเด็ก 125 คน 
จํานวนเงิน 239,525.-บาท
-โรงเรียนบ้านปลายรา จํานวนเด็ก 218 คน 
จํานวนเงิน 417,731.60.-บาท
-โรงเรียนบ้านนาพา   จํานวนเด็ก 109 คน 
จํานวนเงิน 208,865.80.-บาท
-โรงเรียนวัดมุขธาราม จํานวนเด็ก 61 คน
จํานวนเงิน 116,888.20.-บาท
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีบอร์ด เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
เป็นต้น     
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 207,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700.-บาท  รายละเอียด
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรายรา จํานวนเด็ก 53 คน 
จํานวนเงิน 90,100.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ จํานวนเด็ก 46 คน
จํานวนเงิน 78,200.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุขธาราม จํานวนเด็ก 23  คน
จํานวนเงิน 39,100.-บาท
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมได้แก่
ค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบ
  
 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,536,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,536,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืฐาน(สพฐ.)จํานวน 5โรงเรียน
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน แยกเป็น
-โรงเรียนบ้านวังตลับ จํานวนเด็ก 121 คน  
จํานวนเงิน 484,000.-บาท
-โรงเรียนวัดควนกอ จํานวนเด็ก 125 คน  
จํานวนเงิน 500,000.-บาท
-โรงเรียนบ้านปลายรา จํานวนเด็ก 218 คน  
จํานวนเงิน 872,000.-บาท
-โรงเรียนบ้านนาพา จํานวนเด็ก 109 คน  
จํานวนเงิน 436,000.-บาท
-โรงเรียนวัดมุขธาราม จํานวนเด็ก 61 คน  
จํานวนเงิน 244,000.-บาท

     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคนไทยหัวใจรีไซเคิล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนไทยหัวใจรีไซเคิล เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าประช่สัมพันธ์ ค่าดําเนินการอืนทีจําเป็น
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
คัดแยกขยะ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยกร 
และค่าดําเนินการอืนทีจําเป็น

งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ปรับปรุงทีทิงขยะ หมู่ที 9 จํานวน 180,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทีทิงขยะ หมู่ที 9 ตําบลถําพรรณรา
อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีสภาพทีดี
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,201,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,503,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,503,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 824,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
พร้อมปรับปรุงเงินเดือน รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 376,080.-บาท
-ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 256,440.-บาท
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานประปา จํานวนเงิน 192,000.-บาท
  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
มีรายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวนเงิน 24,000.-บาท
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานประปา จํานวนเงิน 24,000.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 535,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
สังกัดกองช่าง  มีรายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวนเงิน 155,880.-บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวนเงิน 163,000.-บาท
-ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวนเงิน 108,000.-บาท
-ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวนเงิน 108,000.-บาท

 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  สังกัดกองช่าง รายละเอียด
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวนเงิน 16,800.-บาท
-ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวนเงิน 12,000.-บาท
-ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวนเงิน 12,000.-บาท
-ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวนเงิน 12,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลถํา
พรรณรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน  2553 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน พ.ศ
. 2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและบุคคล
ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สังกัดกองช่าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับ 3) พ.ศ
. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 406,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 346,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ได้แก่จ่ายเป็นค่า
ประกอบ  ดัดแปลงหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม เช่น งานซ่อมแซมฉุกเฉิน  งานซ่อมแซมบํารุงปกติ  งานซ่อม
แซมบํารุงตามระยะเวลา และสิงก่อสร้างอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งาน จ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ด้านงานช่าง เช่น งานลงพืนทีถ่าย
รูป การทําพิมพ์หนังสือต่าง ๆ อัดสําเนาหรือถ่ายเอกสารตลอดจนครอบ
คลุมถึงการปฏิบัติงานด้านการช่วยนายช่างโยธาและงานอืนทีได้รับมอบ
หมาย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
เดินทางไปราชการ(กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกียวกับการปฏิบัติ
ราชการสําหรับ พนักงานส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง  สังกัดส่วนโยธาและผู้
ทีได้รับอนุญาตและมีคําสังให้ปฏิบัติราชการให้กับทางองค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิม
เติม(ฉบับ 3)พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไป
ระยะเวลาอันสัน

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ยางลบ ดินสอ อุปกรณ์เครืองเขียน วัสดุเครืองเขียน  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย วัสดุ
และชินส่วนสําเร็จรูปต่างๆ เครืองมือก่อสร้าง สําหรับใช้ในกิจการงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง  นํามัน  หล่อลืน  นํามันเครืองฯลฯเพือใช้ในงานกิจการของกอง
ช่าง  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ไม้
อัด กระดาษ สี พู่กัน แผ่นไวนิล ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล
หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าท์ คีบอร์ด  เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจดหมาย ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์ และอืนๆ

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ HP Deskjet GT (ALL-In-One-- Printer) จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ HP Deskjet GT (ALL-In-One Printer)พิมพ์
ภาพขนาด A4  จํานวน 1  เครืองโดยมีคุณสมบัติ  ดังนี
-สามารถพิมพ์เร็ว-ขาวดํา 20, สี 16 (แผ่น/นาที)
-ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200dpi
-พิมพ์งานได้สูงสุด สี 8,000 แผ่น/ขาวดํา 5,000 แผ่น
-ความละเอียดการสแกนสูงสุด 1200dpi
-รับประกันสินค้าอย่างน้อย  2  ปี
-ติดตังพร้อมระบบนําหมึกสําหรับเติมตลับหรือแท้งค์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลงหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม เช่น งานซ่อมแซมฉุกเฉิน  งานซ่อมแซมบํารุง
ปกติ  งานซ่อมแซมบํารุงตามระยะเวลา และสิงก่อสร้างอืน ๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,512,287 บาท
งบลงทุน รวม 6,180,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกาญจนวณิชย์ - ซอยคลีประชารักษ์ 
หมู่ที 5

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกาญจน
วณิชย์-ซอยคลีประชารักษ์ หมู่ที 5 ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณ
รา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 980.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลถําพรรณรากําหนด  
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โครงการก่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยคลีประชารักษ์ หมู่ที 1 จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลีประชารักษ์ หมู่
ที 1  ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย
ทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพืนทีผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตรตามสภาพพืนทีและ
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา – ควนกอ หมู่ที 6 จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา – ควนกอ 
หมู่ที 6  ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,000.00 เมตรพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กชัน 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลถําพรรณรากําหนด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโพธิประสิทธิ-ถนนเอเชีย 
41 
หมู่ที 7

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโพธิ
ประสิทธิ-ถนนเอเชีย 41 หมู่ที 7  ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณ
รา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลถําพรรณรากําหนด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบภูเขาถํา  หมู่ที 9 จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบภูเขาถํา 
(ช่วงที 3)หมู่ที 9   ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 97.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 485  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
ถําพรรณรากําหนด  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมุขธาราม  หมู่ที 8 จํานวน 780,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมุขธาราม หมู่ที 8
  ตําบลถําพรรณรา อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 260.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,300ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถําพรรณรากําหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคลอง หมู่ที 10 จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคลอง
(ช่วงที 2)  หมู่ที 10  ตําบลถําพรรณรา อําเภอถําพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตรหรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลถําพรรณรา
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โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังตลับจากสามแยก
บ้านนายสําเนา  แสงมณี-สามแยกซอยพันธมิตร  หมู่ที 4

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังตลับ
จากสามแยกบ้านนายสําเนา แสงมณี-แยกซอยพันธมิตร  หมู่ที 4  ตําบล
ถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทําการ
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลถํา
พรรณรากําหนด  
โครงการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายรา-แพรกกลาง 
หมู่ที 2

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลาย
รา-แพรกกลาง  หมู่ที 2   ตําบลถําพรรณรา  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยทําการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  ระยะทาง 160.00 เมตร  หนา 0.04
 เมตรหรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 x 1.00
 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลถําพรรณรากําหนด

โครงการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอู่เรือ – ทุ่งคางิว หมู่ที 
3

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอู่เรือ – ทุ่งคา
งิว  หมู่ที 3  ตําบลถําพรรณรา อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรี
ธรรมราชโดยทําการปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพืนผิว
จราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตาราง
เมตรตามสภาพพืนทีและตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลถํา
พรรณรากําหนด  
โครงการปูทับผิวจราแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองแร่-ตําบลดุสิต จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองแร่
– เขตดุสิต หมู่ที 9 ตําบลถําพรรณรา 
อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทําการปูทับผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 150.00
 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพืนทีไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตรตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลถําพรรณรากําหนด  

งบเงินอุดหนุน รวม 332,287 บาท
เงินอุดหนุน รวม 332,287 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 332,287 บาท
-เพืออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉวาง  เพือดําเนิน
การในกิจการงานของ อบต. มีรายละเอียดดังนี
 -แผนกแรงงานสูงภายใน
ปักเสา คอร์ ขนาด 12 เมตร จํานวน 3 ต้น พาดสายเคเบิล
อากาศ ขนาด 50 ตมม. ระยะทาง 90 เมตร พาดสายลวดเหล็กตี
เกลียว ขนาด  50 ต.มม.ระยะทาง 90 เมตร
-แผนกหม้อแปลง
ติดตังหม้อแปลงขนาด  30  เควีเอ ระบบ 1  เฟส จํานวน 2 เครือง
-แผนกเครืองวัด
ติดตังมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย ประกอบซีที 100/5 โวลท์
จํานวน 2 เครือง
-รวมค่าธรรมเนียมในในการติดตังมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับยาเสพติด 
กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด การปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  สารตรวจยาเสพติดเป็นต้น 
ส่งเสริมอบรมกลุ่มอาชีพตําบลถําพรรณรา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล เช่นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพนธ์ และค่าดําเนินการอืน ๆเป็นต้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และร่วมกิจกรรมกีฬาอืนๆ จ่ายเป็น
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑาค่าชุด
กีฬา และค่าใช้จ่ายรายการอืน 
โครงการจัดส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.ถําพรรณราต้านยาเสพติด เป็นค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม
แข่งขัน(ถ้ามี)อุปกรณ์การแข่งขันค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนาม
ค่าอาหารทําการนอกเวลาค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
หรือโล่ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายรายการอืน 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีปิดทองนมัสการพระพุทธไสยยาสน์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีปิดทองนมัสการ พระพุทธไสยาสน์
หรืองานประเพณีขึนถําวัดถําทองพรรณราหมู่ที 9 เช่น ค่าเช่า
เครืองเสียง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน เป็นต้น
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่า
วัสดุ  ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นต้อง
จ่ายในการจัดกิจกรรม  
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ เช่น ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดงาน 
     

โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ  เช่นค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าโต๊ะ เต็นท์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าเครืองเสียง เต็นท์ 
ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน 

โครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึนธาตุร่วมกับอําเภอถําพรรณรา 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
-อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวันสถาปนาอําเภอถําพรรณรา
สืบสานตํานานพระอุเชน  ให้กับทีทําการปกครองอําเภอถําพรรณรา
จํานวนเงิน 30,000.-บาท  

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าโต๊ะ เต็นท์ ค่าดําเนิน
การอืน ๆ เป็นต้น 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,308,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีด้านกิจการดัด
แปลงหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบนําดิบ ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกรองนํา เปลียนวัสดุกรอง ซ่อมแซม
ปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายนํา เพือให้สามารถใช้งานประปา จ้างเหมาดูแล
ระบบไฟฟ้า และจ้างเหมาอืนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ตามปกติ ตามหนังสือที มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ
.ค. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงของทีมีลักษณะโดยสภาพทัวไปไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดหรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน         
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชินส่วน อุปกรณ์ซ่อมแซม
ระบบอิเล็กทรอนิคส์ สายไฟ หลอดไฟ ปลักไฟ สายส่งสัญญาณ อุปกรณ์
สําหรับซ่อมแซมระบบควบคุมประปาหมู่บ้าน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย วัสดุ
และชินส่วนสําเร็จรูปต่างๆ เครืองมือก่อสร้าง สําหรับใช้ในกิจการงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาคลอรีน สารส้ม ปูนขาว นํายาวิเคราะห์สารเคมี
หลงเหลือในนํา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชนิดต่างๆ

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์งานประปา  เช่น มาตรวัดนํา ประตู
นํา ท่อ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน เครืองสูบนําดิบ
สําหรับการจัดหานําเพือการอุปโภค บริโภคและค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับ
กล้องวงจรปิด(CCTV) 

งบลงทุน รวม 108,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบจุ่มใต้นํา(Submersible Pump) จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่มใต้นํา(Submersible  Pump)
ขนาด  2  HP  220  V จํานวน  3   เครือง  ราคา  25,000 บาทต่อ
เครือง    โดยมีรายละเอียด คือ 
-เป็นเครืองสูบนําไฟฟ้าสามารถติดตังกับบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  4  นิว
-ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลาทําด้วยท่อแสตนเลส Check  Value กันนํา
ไหลกลับจํานวนใบพัด 14 ใบพัด
-ปริมาณนําทีสูบได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที ทีแรงส่งสูงรวมไม่น้อย
กว่า 70 เมตร
-ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มนํา  ระบายความร้อนด้วยนําใช้กับ
ไฟฟ้า 220V  50 Hz  1 เฟส  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้าพร้อมสาย
เคเบิลขนาดพืนทีหน้าตัดของลวดทองแดงไม่น้อยกว่า 2.5 ตาราง
มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50  เมตร
-ฝาครอบบ่อบาดาลทําด้วยเหล็กหนา  ใช้สําหรับบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 4 – 6 นิว  เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟผ่าน  2  รู
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558)
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เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสูบนําหอยโข่งขนาด 2 HP 220 V จํานวน
3  เครือง  ราคา 11,000 บาทต่อเครือง โดยมีรายละเอียด คือ
-สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่งใช้เครืองมอเตอร์ไฟฟ้า
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
-ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า  26  เมตร
 -อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมทีจะใช้งานได้ (ตามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,311,943 บาท
งบกลาง รวม 11,311,943 บาท
งบกลาง รวม 11,311,943 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงจ้าง 
สังกัด อบต.ถําพรรณรา 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน1,081 คน/จํานวน 12 เดือน

     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 225 คนๆละ 800 บาท
/เดือนจํานวน 12 เดือน 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีแจ้งความประสงค์ขอรับ
เงินสงเคราะห์ จํานวน 1 คนๆละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 

สํารองจ่าย จํานวน 272,703 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 153,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังไว้  153,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดย
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางให้สมทบเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 220,240 บาท

-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) 
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